Referat fra generalforsamling d. 7. februar 2019
1. Bernhard er valgt som dirigent
2. Finn og Jimmy er valgt som stemmetællere
3. Godkendelse af beretninger.
a. Formandens beretning ved Georg Flæng: Tak for samarbejdet med
bestyrelsen igennem året. Der har været en del opgaver. Folk er gode til at
byde på opgaverne. Der har været rosende tilbagemeldinger for det arbejde
der er lavet. Der er også opgaver i det kommende år. Det vi tjener på
opgaverne er med til at holde kontingent nede og finansere terrasse og andre
ting til klubbens drift. Folk er gode til at stille op til arbejdsdage i klubben. Der
er en god klubånd. og der bliver taget godt imod nye medlemmer. Georg
stiller ikke op til genvalg af formandsposten. Georg træder tilbage efter 14 år i
bestyrelsen. En “kort” fortælling om klubbens historie om hvordan klubben
kom til at ligge hvor den ligger i dag og hvorfor Georg har sat på
formandsposten i så mange år. Beretningen blev godkendt med bifald.
b. Der er intet nyt.
c. Der har været nogle konkurrence med svingende resultater. Der er forsøgt nyt
tiltag med hvalpekurser, men dette blev desværre ikke nogen succes, så man
er tilbage til løbende optag. Der er god trænings-ånd.
4. Georg fremlægger reviderede regnskab for kasseren.
a. Kassebeholdningen ser fornuftig ud. Fra at være startet i minus til nu at der er
overskud og penge til det vi har brug for. Dette er til dels på baggrund af de
jobs, vi har haft af forskellige slags. regnskabet er godkendt
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg
a. Nikolaj stiller op som formanden og er valgt.
b. Lena stiller op som bestyrelsesmedlem og er valgt.
c. Bente og John stiller op som suppleanter og er valgt.
d. Marianne stiller op som revisor og er valgt.
e. Mona stiller op som revisor suppleant og er valgt
f. Nikolaj og Ivan stiller op som schæferhundeklubbens reprænsentantsskab og
er valgt.
7. Evt.
a. Ivan opfordrer til at folk får bestilt jakker og t-shirt snart. Der efterspørges
mulighed for at se størrelserne inden der bestilles. John sørger for dette

